
 

 

 كلٌة التربٌة
 الدراسات العلٌا

 
 
 
 

الدلٌل اإلرشادي لطالب الدراسات 
 العلٌا
 
 
 إعداد

وكالة الكلٌة للدراسات العلٌا 
 والبحوث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دلٌل طالب الدراسات العلٌا     

 2 

 

 

 

 

 كلٌة التربٌة 
 الدراسات العلٌا

 

الدلٌل اإلرشادي لطالب الدراسات 
 العلٌا
 
 
 
 
 إعداد

وكالة الكلٌة للدراسات العلٌا 
 والبحوث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دلٌل طالب الدراسات العلٌا     

 3 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 
 

 صدق هللا العظٌم
 

 (114) سورة طه: من اآلٌة 
 

 
 

 كلمة األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة
 

تحرص كلٌة التربٌة جامعة الزقازٌق على تقدٌم كلل اللدعم وتلو ٌر المقوملات 
 واالمكانات الالزمة لر ع مستوى الخدمات التعلٌمٌة.

ت العلٌا من أهم محلاور اددا  بالكلٌلةس سلعٌال  للتمٌلزس وتحقٌقلال وتعتبر الدراسا
 للتنمٌة المهنٌة المستدامة  ى المٌدان التربوى ودعمال وتشجٌعال لمسٌرة البحث العلمى.

ولذا تنال الدراسات العلٌا اهتمامال متواصالل  ى إطلار خطلة الجامعلةس واتسلاقال 
تطلوٌر البلراما الدراسلٌة و قلال للمعلاٌٌر مع رؤٌتهاس وٌترجم هذا الاهتملام  لى خطلط 

المهنٌللةس وا تتللاص تخصصللات جدٌللدة اسللتجابة لحاجللات المٌللدان مللن جهللةس ومسللاٌرة 
 للنماذج العلمٌة والبراما المتجددة.
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و ى نفس السٌاق تحرص الكلٌة على بذل المزٌد من الجهد ضمن  رٌق عملل 
لخدمللة المقدمللة لطللالب متنللا م ومتكامللل للتحسللٌن المسللتمر للعملللس ور للع مسللتوى ا

 الدراسات العلٌا.

تحٌة لكل من ساهم  ى إعداد وإصدار هذا الدلٌل اإلرشادى لطالب الدراسات 
 العلٌا.

 

 مع أطٌب تمنٌاتً بمزٌد من التو ٌق
 من أجل تحقٌق رسالة الكلٌة.

 و قكم هللا وسدد خطاكمسس            
 

 أ.د/ عادل عبدهللا محمد
 

*** 
 
 

 / وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوثدكتوركلمة األستاذ ال
 
 

-تمثل الدراسات العلٌا ركٌزة أساسٌة  ى إدارة العملٌة التعلٌمٌلة بكلٌلة التربٌلة
جامعة الزقلازٌق. وتبلدأ مهمتهلا قبلل الٌلوم ادول السلتقبال طلالب اللدبلومات العاملةس 

 ة الخدمات لهم.والمهنٌةس والخاصةس ومرحلتى الماجستٌر والدكتوراهس وتقدٌم كا 

ونحن ال ندخر جهدال  ى تو ٌر كل سبل االرتقا  بمستوى هذه الخدمات المقدم 
لطللالب الدراسللات العلٌللاس ونعمللل بشللكل متواصللل علللى تطوٌرهللا وتحللدٌثهاس و قللال 

 لألسالٌب الحدٌثة ومتطلبات تحقٌق الجودة.

ف والشك أن هلذا اللدلٌل اللذى ٌتضلمن شلروط القبللو باللدبلومات عللى اخلتال
مسللتوٌاتها وتخصصللاتهاس ونظللم الدراسللة واالمتحانللات و ٌرهللا مللن الموضللوعات 
المهمة ٌعد إسهامال  لى ر لع مسلتوى الخلدمات التعلٌمٌلة للطلالبس وٌجٌلب عللى كا لة 
التسللاؤالت واالستفسللارات نملللٌن أن ٌحقللق ذلللك الفاةللدة المرجللوة لطللالب الدراسللات 

 العلٌا.

 

                                                                                                   

 وهللا ولى التوفٌق
 

 أ.د/ عبدالمنعم نافع  
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 الدرجات العلمٌة التى تمنحها الكلٌة:
 الدبلوم العام  ى التربٌة نظام العام الواحد. (1)
 الدبلوم العام  ى التربٌة نظام العامٌن. (2)

 الدبلوم المهنٌة  ى التربٌة. (3)

 الدبلوم الخاصة  ى التربٌة. (4)

 درجة الماجستٌر  ى التربٌة. (5)

 اه الفلسفه  ى التربٌة.درجة دكتور (6)

 

 أقسام الكلٌة:
 .قسم أصول التربٌة (1)
 قسم الصحة النفسٌة والتربٌة الخاصة. (2)

 قسم المناها وطرق التدرٌس وتكنولوجٌا التعلٌم. (3)

 قسم التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة. (4)

 قسم علم النفس التربوي. (5)

 
*** 

 رؤٌة كلٌة التربٌة:

ة تربوٌللة أكادٌمٌللةس تعمللل علللى ترقٌللة كلٌللة التربٌللة جامعللة الزقللازٌق مؤسسلل
المعر ة التربوٌة وإتاحة تعلٌم عالى الجودةس و ق نظلم حدٌثلة متطلورةس إلعلداد معللم 
متمٌز علمٌال وتربوٌال وتكنولوجٌالس وهى منارة إشعاع معر ى وبحثى مجتمعٌلال وقومٌلال 

والتعلللٌم  وعالمٌللالس وتعمللل علللى تطللوٌر التعلللٌمس سللوا  للى ذلللك التعلللٌم قبللل الجللامعى
العلللالىس بملللا ٌحقلللق تنمٌلللة بشلللرٌة شلللاملة ومسلللتدٌمةس و لللق مبلللاد  وقلللٌم المجتملللع 

 المصرىس وتواصل مع العالم العربى وادجنبى.

 
*** 

 رسالة كلٌة التربٌة:

تسعى كلٌة التربٌة إلى إعلداد وتلدرٌب معلملٌن متمٌلزٌن ومهنٌلٌن أكفلا  ذوى 
 ٌٌر قاةم على المعر ةس ومتعاظم الت مهارات عالٌة تمكنهم من التوا ق مع عالم سرٌع

مللع التكنولوجٌللاس باإلضللا ة إلللى إعللداد البللاحثٌن التربللوٌٌن المتمٌللزٌن القللادرٌن علللى 
إنتاج المعر لة التربوٌلةس وترقٌتهلا وتوظٌفهلا  لى حلل المشلكالت التعلٌمٌلة عللى كا لة 

س المستوٌات وتلو ٌر الخلدمات واالستشلارات الفنٌلة المتخصصلة ملن خلالل مراكزهلا
 وتدعٌم الشراكةس والتعاون بٌن الكلٌة وساةر المؤسسات المجتمعٌة ادخرى.

*** 
 

 الدبلوم العامة فى التربٌة نظام العام الواحد ) التفرغ(:



 دلٌل طالب الدراسات العلٌا     

 8 

 
 الهدف:

تهللدف الللدبلوم العامللة  للى التربٌللة  إلللى إعللداد الطللالب مللن خرٌجللى الكلٌللات 
 دادٌة والثانوٌة.الجامعٌة  ٌر التربوٌة للعمل كمعلمٌن بالمرحلتٌن اإلع

 

 

 شروط االلتحاق بالدبلوم العام نظام العام الواحد ) التفرغ(:
 

أن ٌكون الطالب حاصالل عللى درجلة اللٌسلانس  لى اآلدابس أو درجلة  (1)
البكالورٌوس  ى العلوم التى تنمحهلا الجامعلات المصلرٌةس أو عللى أى درجلة 

 .علمٌة من الخارج معادلة لها من المجلس االعلى للجامعات
أن ٌكلون الطالللب متفر لال تفر للال كلامالل للدراسللةس وال ٌعملل بأٌللة جهللة  (2)

 حكومٌةس أو قطاع عامس أو قطاع خاصس وٌقدم ما ٌفٌد ذلك.

بالنسللبة للللذكور أن ٌكللون قللد أدى الخدمللة العسللكرٌةس أو معللاف منهللا  (3)
نهاةٌالس أو معاف مؤقتالس وتكون المعا اة المؤقتة سارٌة المفعول لمدة عام عللى 

 قل.اد

أن ٌقللدم الطالللب أصللل الشللهادة المؤقتللة بالمؤهللل الحاصللل علٌه عللدد  (4)
 " صورة ضوةٌة منها معتمدة صورة طبق ادصل.2"

" صللورة 2أن ٌقللدم الطالللب أصللل شللهادة المللٌالد بللالكمبٌوتر  عللدد " (5)
 ضوةٌة منها معتمدة صورة طبق ادصل.

" 2أن ٌقدم الطالب أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرٌة  علدد " (6)
 صورة ضوةٌة منها معتمدة صورة طبق ادصل.

 حدٌثة. 6 4" صور شخصٌة مقاس 6أن ٌقدم الطالب عدد " (7)

أن ٌسلللتو ى الطاللللب ادوراق الموجلللودة داخلللل المظلللروف بكلللل دقلللة  (8)
وعناٌةس وكتابة االسم وتارٌخ المٌالدس ومحل المٌالد من واقلع شلهادة الملٌالدس 

واى بٌللان ٌثبللت أنلله خطللأ ال ٌقبللل وٌوضللا العنللوان بالتفصللٌل ورقللم الهللاتفس 
 الملف.

 أن ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المستحقة علٌه عند تقدٌم الملف. (9)
 

 نظام الدراسة:

مللدة الدراسللة للحصللول علللى درجللة الللدبلوم العللام  للى التربٌللة سللنة جامعٌللة 
للطللالب المتفللر ٌن للدراسللةس تنقسللم كللل سللنة إلللى  صلللٌن دراسللٌٌنس وٌجللوز قبللول 

ملع علدم  – ى التربٌة العاملٌن بمدارس التعلٌم قبل الجامعى بالدبلوم العامة المعلمٌن 
 لى هلذه الحاللة جمٌلع المقلررات الدراسلٌة المقلررة وٌدرسلون  -تفر هم تفر ال كامالل 

على الدبلوم العامة  ى التربٌة نظام العام الواحد موزعة على علامٌن جلامعٌٌنس و قلال 
 لنظام الفصول الدراسٌة.
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 ب المٌدانى ) التربٌة العملٌة(:التدرٌ

التللدرٌب المٌللدانى مكللون أساسللى مللن مكونللات برنللاما إعللداد المعلللمس وهللو  -1
 البوتقة التى تنصهر  ٌها المكونات ادخرىس التخصصٌة والتربوٌة.

ٌهدف التدرٌب المٌدانى إلى إكساب الطالب الكفاٌات التخصصلٌة والتربوٌلةس  -2
معللارف واتجاهللات ومهللارات التخطللٌط  والمهنٌللة والثقا ٌللةس بمللا تتضللمنه مللن

س لٌتمكنلللوا ملللن ادا  مهلللامهم كمعلملللٌن أكفلللا س ومرشلللدٌن والتنفٌلللذ والتقلللوٌم
 وموجهٌن.

التلللدرٌب المٌلللدانى لملللدة ٌلللوم دراسلللى واحلللد أسلللبوعٌال بواقلللع أربلللع سلللاعات  -3
 أسبوعٌالس وأسبوع دراسى كامل متصل  ى نهاٌة الفصل الدراسى الثانى.

درجلة و تضلاف  111المٌلدانً عللى التلدرٌس ب درجة مقرر التلدرٌب تحدد -4
درجلللة  41درجلللة لملللدٌر المدرسلللةس و 21للمجمللوع الكللللً لللللدرجاتس منهلللا 

 درجة للمشرف المتخصص. 41للمشرف التربوىس و 

 

 نظام االمتحان:
 تعقد االمتحانات التحرٌرٌة  ى نهاٌة كل  صل دراسى. -
ا ال ٌزٌللد عللن  ٌمللٌعقللد امتحللان دور ثللان  للى شللهر سللبتمبر للطللالب الراسللبٌن  -

 مقررٌن دراسٌٌن  قطس ال ٌكون التدرٌب المٌدانى منها.

ٌحرم الطالب المقٌد من دخول االمتحانات منها مقرر واحد أو أكثر إذا قلت نسلبة  -
 % من ساعات الدراسة النظرٌة والعملٌة.75حضوره عن 

جمٌع  ) تخصص درجة االعمال الفصلٌة والعملٌة  ى مادة تعلٌم الكبار وتطبٌقاته -
وقدرها ثالثون درجة" منها " خملس وعشلرون درجلة" لجهلود الطاللب س الشعب(

 ى المشاركة  لى محلو ادمٌلةس وذللك بواقلع خملس درجلات علن كلل أملى تمحلى 
أمٌته بعد أن ٌجتلاز ادملى اختبلار محلو ادمٌلة بمعر لة هٌةلة تعللٌم الكبلار خمس 

 درجات أعمال  صل تعطى تحت إشراف قسم أصول التربٌة.

% عللى ادقلل ملن 61 ٌعتبر الطاللب ناجحلال  لى أى مقلرر إال إذا حصلل عللى ال -
النهاٌللة العظمللى لدرجللة هللذا المقللررس وتقللدر نتٌجتلله  للى المقللررات الدراسللٌةس 

 على النحو اآلتى: والتقدٌر العام

  ) 111إلى  % 91من ) ممتاز.% 

  )91% إلى أقل من 81من )جٌد جدال. % 

  )81% إلى أقل من 71من )جٌد% . 

  71% إلى أقل من 61)مقبول(  من. % 

  61% إلى أقل من 31)ضعٌف( من. % 

  31)ضعٌف جدا( أقل من. % 
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 النهاٌة العظمى لكل مقرر،
 وأعمال الفصل والعملى والتحرٌرى والمجموع،
 وعدد الساعات النظرى والعملى والمجموع.

 الدبموم العامة فى التربية ) إعدادى وثانوى (
 الفصل الدراسى األول

رقم 
 المقرر

 اسم المادة
 درجات المادة ) آخر العام ( عدد الساعات

المجمو  تحريرى ع شفوى أعمال فصمية مج ع ن
 ع

 022 82   22 2 - 2 عمم نفس النمو  1
 022 82   22 2 - 2 اإلدارة المدرسية 2
 025 92 05  22 3 0 2 سيكولوجية التعمم  3
 022 82   22 2 - 2 يا العصرالتربية وقضا 4
 022 72 5  25 2 - 2 تعميم الكبار وتطبيقاته 5
 222 042 32  32 6 4 2 تكنولوجيا تعميم التخصص 6
 252 222   52 6 2 4 (  2+  0طرق تدريس ) 7
 022 82   22 2 - 2 المناهج  8
 52 35   05 0  0 *مقرر ثقافي اختياري  9

      26   المجموع.....
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 *َختار انطانة يقزرا واحذا يٍ انًقزراخ اِتُح:
 انثمبفُخ انؼهًُخ. -

 انتشثُخانجُئُخ. -

 يهبساد انتفكُش. -

 .انتشثُخ انصحُخ  -

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى  

 اسم المادة رقم المقرر
 درجات المادة ) آخر العام ( عدد الساعات

لمجمو ا تحريرى ممىع شفوى أعمال فصمية مج ع ن
 ع

 022 82   22 2 - 2 مهنة التعميم  0
 022 - 52  52 4 4 - تدريس مصغر 2
 025 92 05  22 3 0 2 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  3
 022 82   22 2 - 2 طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة 4
 022 82   22 2 - 2 الفكر التربوي وتطبيقاته 5
 022 82   22 2 - 2 نظم التعميم المقارن 6
 025 022   25 3 0 2 الفروق الفردية والقياس النفسي 7
 022 82   22 2  - 2 الصحة النفسية واالرشاد النفسي 8
 022 82   22 2 - 2 مقرر تربوي اختياري ** 9

 022 - - - - - يوم كامل  تدريب ميداني  02
      22   .....المجموع

 ا يٍ انًقزراخ انتزتىَح األتُح:واحذ  **َختار انطانة يقزرا تزتىَا 
 انًذسسخ وانًجتًغ. -

 انتشثُخ انذونُخ. -

 .االششاف انتشثىي -

 ػهى انُفس االجتًبػً. -

 .سُكهىجُخ انًىهجخ وانتفىق -

 سُكهىجُخ انشخصُخ. -

 

 الدرجات العلمٌة:
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ٌمنا الطالب الناجا  ى شهادة الدبلوم العامة  ى التربٌة درجة الدبلوم العامة  ى التربٌلة 
 على أن ٌبٌن  ى الشهادة تخصص الطالب  ى الدرجة الجامعٌة ادولى الحاصل علٌها.

 

*** 

 

 تأدٌب الطالب:
 

جمٌع الطالب المقٌدٌن بالكلٌلةس والملرخص لهلم بتأدٌلة االمتحلان ملن الخلارج خاضلعٌن 
ى ( مللن الالةحللة التنفٌذٌللة لقللانون تنظللٌم الجامعللاتس والتلل125للنظللام التللأدٌبى كمللا تللنص المللادة )

تنص بلأن كلل طاللب ٌرتكلب  شلال  لى االمتحلانس أو شلروعال وٌضلبط  لى حاللة تللبسس ٌخرجله 
العمٌدس أو من ٌنوب عنه من لجنلة االمتحلانس وٌحلرم ملن دخلول االمتحلانس وٌحلال إللى مجللس 

 تأدٌب.

 

*** 

 

 الدبلوم العامة فى التربٌة نظام العامٌن ) الفرقة األولى، والفرقة الثانٌة(:
 الهدف:

اللدبلوم العاملة نظلام العلامٌن إللى تنمٌلة المعللم مهنٌلال أثنلا  الخدملة وتدرٌبله وبلث  تهدف
 اتجاهات التنمٌة المهنٌة الذاتٌة لدٌهس ودعم قٌم التعلٌم المستمر مدى الحٌاة.

 

 شروط االلتحاق بالدبلوم العام نظام العامٌن ) الفرقة األولى(:

دى الجامعللات المصللرٌةس أو علللى أن ٌكللون الطالللب حاصللالل علللى مؤهللل جللامعى مللن إحلل (1)
 درجة معادلة لها.

أن ٌكون الطالب من العاملٌن بالتربٌة والتعلٌم بوظٌفة معلمس أو معلم مساعدس وأن ٌقدم ملا  (2)
 ٌفٌد ذلك.

بالنسبة للذكور أن ٌكون قد أدى الخدمة العسكرٌةس أو معاف منها نهاةٌالس أو معاف مؤقتلالس  (3)
 مفعول لمدة عام على ادقل.وتكون المعا اة المؤقتة سارٌة ال

" صلورة ضلوةٌة 2أن ٌقدم الطالب أصل الشلهادة المؤقتلة بالمؤهلل الحاصلل علٌه علدد " (4)
 منها معتمدة صورة طبق ادصل.

" صلورة ضلوةٌة منهلا معتملدة 2أن ٌقدم الطالب أصل شلهادة الملٌالد بلالكمبٌوتر  علدد " (5)
 صورة طبق ادصل.

" صورة ضوةٌة منها 2لخدمة العسكرٌة  عدد "أن ٌقدم الطالب أصل شهادة الموقف من ا (6)
 معتمدة صورة طبق ادصل.

 حدٌثة. 6 ى  4" صور شخصٌة مقاس 6أن ٌقدم الطالب عدد " (7)

أن ٌسلتو ى الطاللب ادوراق الموجلودة داخلل المظلروف بكلل دقلة وعناٌلةس وكتابلة االسلم  (8)
بالتفصلٌل ورقلم  وتارٌخ المٌالدس ومحل المٌالد من واقلع شلهادة الملٌالدس وٌوضلا العنلوان

 الهاتفس واى بٌان ٌثبت أنه خطأ ال ٌقبل الملف.

 أن ٌقدم الطالب موا قة جهة العمل. (9)
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 أن ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المستحقة علٌه عند تقدٌم الملف. (11)

 نظام الدراسة:

مللدة الدراسللة للحصللول علللى درجللة الللدبلوم العللام  للى التربٌللة نظللام العللامٌنس سللنتٌن 
ب العاملٌن بالتربٌة والتعلٌم  لى وظٌفلة معللمس أو معللم مسلاعد ملع علدم تفلر هم جامعٌتٌن للطال

تفر ال كاماللس وٌدرسون جمٌع المقررات الدراسٌة المقررة على اللدبلوم العاملة  لى التربٌلة نظلام 
 العام الواحدس موزعة على عامٌن جامعٌٌنس و قال لنظام الفصول الدراسٌة.

 

 التدرٌب المٌدانى:

درجة و تضلاف للمجملوع الكللً  111ة مقرر التدرٌب المٌدانً على التدرٌس بدرج تحدد -1
للدرجاتس وهذه الدرجة تمثل تقرٌر الكفلا ة  لى اددا  اللذى ٌعطلى للمعللم كلل علام ملن 

 قبل الموجه الفنى ومدٌر المدرسة.

ن على جمٌع طالب الدبلوم العامة نظام العامٌن إحضار تقرٌر الكفلا ة  لى اددا  السلنوى مل -2
 جهة عمله معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورٌة.

 

 نظام االمتحان:

 تعقد االمتحانات التحرٌرٌة  ى نهاٌة كل  صل دراسى. -

ٌعقد امتحان دور ثان  ى شهر سبتمبر للطالب الراسبٌن  ٌما ال ٌزٌد عن مقلررٌن دراسلٌٌن  -
  قط.

بٌقاتهس كما هو الحال  ى تخصص درجة االعمال الفصلٌة والعملٌة  ى مادة تعلٌم الكبار وتط -
 الدبلوم العامة  ى التربٌة نظام العام الواحد.

% علللى ادقللل مللن النهاٌللة 61ال ٌعتبللر الطالللب ناجحللال  للى أى مقللرر إال إذا حصللل علللى  -
العظمى لدرجة هذا المقررس وتقدر نتٌجته  لى المقلررات الدراسلٌةس والتقلدٌر العلام كملا هلو 

 ربٌة نظام العام الواحد.الحال  ى الدبلوم العامة  ى الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهاٌة العظمى لكل مقرر،

 وأعمال الفصل والعملى والتحرٌرى والمجموع،

 وعدد الساعات النظرى والعملى والمجموع.
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 ) الفرقة األولى(

 

 الفصل الدراسى األول
رقم 
 اسم المادة المقرر

 درجات المادة ) آخر العام ( عدد الساعات
 المجموع تحريرى ع شفوى ةأعمال فصمي مج ع ن

 022 82   22 2 - 2 عمم نفس النمو  1
 022 82   22 2 - 2 اإلدارة المدرسية 2
 025 022   25 3 0 2 ( 0طرق التدريس ) 3
 022 82   22 2 - 2 التربية وقضايا العصر 4
 022 82   22 2 - 2 المناهج  8

      11   المجموع.....
 

 

 قرر،النهاٌة العظمى لكل م
 وأعمال الفصل والعملى والتحرٌرى والمجموع،
 وعدد الساعات النظرى والعملى والمجموع.

 ) الفرقة األولى(
 
 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المادة رقم المقرر
 درجات المادة ) آخر العام ( عدد الساعات

 المجموع تحريرى ع شفوى أعمال فصمية مج ع ن
 025 92   22 3 0 2 سيكولوجية التعمم  1
 222 042   32 6 4 2 تكنولوجيا تعميم التخصص 2
 022 82   22 2 - 2 طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 3
 52 35   05 0 - 0 مقرر ثقافى اختيارى* 4

      12   المجموع.....

 *َختار انطانة يقزرا واحذا يٍ انًقزراخ اِتُح:
 الثقا ٌة العلمٌة. -
 التربٌةالبٌةٌة. -
 مهارات التفكٌر. -
 التربٌة الصحٌة . -

*** 
 

 النهاٌة العظمى لكل مقرر،
 وأعمال الفصل والعملى والتحرٌرى والمجموع،
 وعدد الساعات النظرى والعملى والمجموع.
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 () الفرقة الثانٌة
 

 

  األول الفصل الدراسى

رقم 
 اسم المادة المقرر

 درجات المادة ) آخر العام ( عدد الساعات
تحرير  عممى شفوى عمال فصميةأ مج ع ن

 المجموع ى

 022 82   22 2 - 2 مهنة التعميم  0
 022 72 5  25 2 - 2 تعميم الكبار وتطبيقاته 2
 025 92 05  22 3 0 2 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  3
 025 022   25 3 0 2 (2طرق تدريس ) 4
 022 82   22 2 - 2 الفكر التربوي وتطبيقاته 5
      02   مجموع.....ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النهاٌة العظمى لكل مقررس
 وأعمال الفصل والعملى والتحرٌرى والمجموعس

 وعدد الساعات النظرى والعملى والمجموع.
 ) الفرقة الثانٌة(

 الفصل الدراسى الثانى
رقم 
المقر 
 ر

 اسم المادة
 درجات المادة ) آخر العام ( عدد الساعات

المجمو  تحريرى عممى شفوى يةأعمال فصم مج ع ن
 ع

 022 82   22 2 - 2 نظم التعميم المقارن 0
 025 022 5  25 3 0 2 الفروق الفردية والقياس النفسى 2
 022 82 05  22 2 - 2 الصحة النفسية واإلرشاد النفسى 3
 022 82   22 2 - 2 مقرر تربوى )اختيارى(* 4

      9   المجموع.....
 ا يٍ انًقزراخ انتزتىَح األتُح:يقزرا تزتىَا واحذ   **َختار انطانة

 المدرسة والمجتمع. -
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 التربٌة الدولٌة. -
 االشراف التربوى. -
 علم النفس االجتماعى. -
 سٌكلوجٌة الموهبة والتفوق. -
 سٌكلوجٌة الشخصٌة. -

*** 

 الدرجات العلمٌة:
رجة الدبلوم العامة نظام ٌمنا الطالب الناجا  ى شهادة الدبلوم العامة  ى التربٌة نظام العامٌن د

العامٌن  ى السنة الثانٌة على أن ٌبٌن  ى الشهادة تخصص الطالب  ى الدرجة الجامعٌة ادولى 
 الحاصل علٌها.

*** 

 تأدٌب الطالب:
 

 ٌتبع  ى تادٌب الطالب نفس ما ٌتبع  ى الدبلوم العامة  ى التربٌة نظام العام الواحد )التفرغ(.
*** 

 
 
 

 فى التربٌةالدبلوم المهنٌة 
 

 الهدف:

 
تهدف الدبلوم المهنٌة  ى التربٌة إلى إعداد خرٌجى كلٌات التربٌة علمٌال ومهنٌال  ى تخصص من 

 تخصصات الدبلومات المهنٌة التى تقدمها الكلٌة.
 

 شروط االلتحاق بالدبلوم المهنٌة فى التربٌة:
م  ى التربٌة بتقدٌر أن ٌكون الطالب حاصالل على بكالورٌوس علوم وتربٌة أو دبلوم عا -1

 عام جٌد // على ادقل.
بالنسبة للذكور أن ٌكون قد أدى الخدمة العسكرٌةس أو معاف منها نهاةٌالس أو معاف  -2

 مؤقتالس وتكون المعا اة المؤقتة سارٌة المفعول لمدة عام على ادقل.

ة " صورة ضوة2ٌأن ٌقدم الطالب أصل الشهادة المؤقتة بالمؤهل الحاصل علٌه عدد " -3
 منها معتمدة صورة طبق ادصل.

" صورة ضوةٌة منها معتمدة 2أن ٌقدم الطالب أصل شهادة المٌالد بالكمبٌوتر  عدد " -4
 صورة طبق ادصل.

" صورة ضوةٌة 2أن ٌقدم الطالب أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرٌة  عدد " -5
 منها معتمدة صورة طبق ادصل.

 حدٌثة. 6 ى  4اس " صور شخصٌة مق6أن ٌقدم الطالب عدد " -6

أن ٌستو ى الطالب ادوراق الموجودة داخل المظروف بكل دقة وعناٌةس وكتابة االسم  -7
وتارٌخ المٌالدس ومحل المٌالد من واقع شهادة المٌالدس وٌوضا العنوان بالتفصٌل ورقم 

 الهاتفس واى بٌان ٌثبت أنه خطأ ال ٌقبل الملف.

كان الطالب ٌعمل معلمالس أو معلمال مساعدال أن ٌقدم الطالب موا قة جهة العمل ) إذا  -8
 بالتربٌة والتعلٌم(.

 أن ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المستحقة علٌه عند تقدٌم الملف. -9
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 التخصصات والخطط الدراسٌة
 الدبلوم المهنٌة فى التربٌة: سٌاسات التعلٌم وتخطٌطه

 الفصل الدراسى األول
 

 م

 المادة
عدد 

 الساعات

أعمال 
 ليةفص

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 الدراسات المستقبمية فى التربية 0

 122 72 12 22 2 التخطيط التعميمى  2

 122 72 12 22 2 اقتصاديات التعميم  3

 122 72 12 22 2 الجودة الشاممة لمنظم التعميمية 4

 122 72 12 22 2 قاعة بحث  5

 122 - 22 82 4 ميدانى أومشروعتدريب  

 
 الفصل الدراسى الثانى

 م

 المادة
عدد 

 الساعات

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 السياسة التعميمية   0

 122 72 12 22 2 التخطيط االستراتيجى لمتعميم 2

 122 72 12 22 2 التربية والثقافة القانوية  3

 122 72 12 22 2 ثقافة المعايير فى التعميم 4

 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى أومشروع 6
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 (ة التعليمية)اإلدار الدبلوم المهنية فى التربية  
 الفصل الدراسى األول

تخصص 

اإلشزاف 

 انتزتىي

تخصص اإلدارج 

 انًذراسُح

تخصص 

انتخطُط 

وانسُاساخ 

 انتعهًُُح

تخصص 

ضًاٌ 

 انجىدج

تخصص 

 إدارج انفصم

عذد 

 انساعاخ

أعًال 

 فصهُح
 تحزَزي شفىي

يجًى

 ع

 .أوال : َختار انطانة يقزرٍَ حسة انتخصص انفزعً انذي َختارِ

أسس 

اإلششاف 

 انتشثىي

انتًُُخ انًهُُخ 

 وتمىَى األداء

انتخطُط 

انتؼهًًُ 

 وانًذسسً

انًؼبَُش 

انتؼهًُُخ 

ويؤششا

 د األداء

َظشَبد 

 إداسح انفصم
2 21 01 71 011 

انتًُُخ 

انًهُُخ 

 وتمىَى األداء

دائشح انمشاس 

 انتشثىي

انتخطُط 

االستشاتُجً 

وانذساسبد 

 انًستمجهُخ

َظى 

االػتًبد 

وتمىَى 

 األداء

انتؼهُى 

 انؼالجً
2 21 01 71 011 

تطىَش 

انًُبهج 

وتحسٍُ 

 انتذسَس

انتُظُى انًذسسً 

وتسىَك يخشجبد 

 انتؼهُى

يؼهىيبد  َظى

اإلداسح 

 انتؼهًُُخ

 انًحبسجُخ
انتُظُى داخم 

 انفصم
2 21 01 71 011 

 ثاَُاَ :يقزراخ اساسُح َذرسها جًُع انطالب:

 011 71 01 21 2 َظشَبد وػًهُبد اإلداسح انتؼهًُُخ

 011 71 01 21 2 انمُبدح انتشثىَخ، انؼاللبد اإلَسبَُخ وأخاللُبد اإلداسح انتؼهًُُخ

 011 71 01 21 د4 ُذاًَانتذسَت انً

 لبػخ انجحث وانًُبلشخ
2 21 01 71 011 
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 الدبلوم المهنٌة  ى التربٌة
 اإلدارة التعلٌمٌة ) الفصل الدراسى الثانى(

 

تخصص 

اإلشزاف 

 انتزتىي

تخصص اإلدارج 

 انًذراسُح

تخصص 

انتخطُط 

وانسُاساخ 

 انتعهًُُح

تخصص 

ضًاٌ 

 انجىدج

تخصص 

 دارج انفصمإ

عذد 

 انساعاخ

أعًال 

 فصهُح
 تحزَزي شفىي

يجًى

 ع

 أوال : َختار انطانة يقزرٍَ حسة انتخصص انفزعً انذي َختارِ

دوائش انمشاس 

 انتشثىي
 انتششَؼبد انًذسسُخ

انسُبسبد 

انتؼهًُُخ 

وتمُُبد 

 انتخطُط

إداسح 

انتغُُش 

ويذخم 

اإلصالح 

 انتشثىي

االتصبل 

 وانتفبػم
2 21 01 71 011 

سُكىنىجُخ 

اإلداسح 

 انتؼهًُُخ

سُكىنىجُخ اإلداسح 

 انتؼهًُُخ

إداسح 

انًششوػبد 

 انًذساسُخ

خجشاد 

أجُجُخ فً 

ضًبٌ 

 انجىدح

تًُُخ 

انطالة 

روي 

االحتُبجبد 

 انخبصخ

2 21 01 71 011 

يمشس يٍ 

تخصص 

 آخش

 ػهى اجتًبع انًذسسخ
يمشس يٍ 

 تخصص آخش

يمشس يٍ 

تخصص 

 آخش

يمشس 

اجتًبع 

انًذسسخ 

 موانفص

2 21 01 71 011 

 . ثاَُاَ :يقزراخ اساسُح َذرسها جًُع انطالب

 إداسح انًىاسد انجششَخ انتؼهًُُخ
2 

21 

 

01 

 

71 

 
011 

 011 71 01 21 2 استخذاو انتكُىنىجُب فً اإلداسح انتؼهًُُخ

 011 71 01 21 د4 انتذسَت انًُذاًَ

 011 71 01 21 2 لبػخ انجحث وانًُبلشخ
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 الدبلوم المهنية فى التربية: اإلدارة المدرسية  
 الفصل الدراسى األول

 م

 المادة
عدد 

 الساعات

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 دارة المدرسية سيكموجية اإل 0

 122 72 12 22 2 ثقافة المعايير فى التعميم 2

صالح ومداخل اإلإدارة التغيير  3
 التربوى

2 
22 12 

72 122 

التنمية المهنية وتقييم األداء   4
 االدارى بالمدرسة

2 
22 12 

72 122 

 122 72 12 22 2 قاعة بحث  5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 

*** 
 الدبلوم المهنية فى التربية ) اإلدارة المدرسية(

 الفصل الدراسى الثانى

 م

 المادة
عدد 

 الساعات

عمال أ
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

إدارة مدرسة التعميم األساسى   0
 )منظور مقارن ( 

2 22 12 72 122 

إدارة المدرسة الثانوية          )  2
 منظور مقارن (

2 22 12 72 122 

نظريات إدارة الفصل   3
 )وتطبيقاتها (

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 تاريخ ونظريات اإلدارة  4
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 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 

 الدبلوم المهنية فى التربية ) طفولة( 
 الفصل الدراسى األول

 عدد الساعات المادة م
أعمال 
 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 تحريرى شفوى المجموع

 122 72 12 22 2 التربية الوالدية  0

 يختار الطالب مقررًا واحدًا من هذين المقررين:

2 
 الرعاية التربوية لمرضع والفطماء.-أ

 122 72 12 22 2 أمان الطفل وصحته وتغذيته.-ب

 122 72 12 22 2 مناهج وطرق تعميم الطفل 3

 
يختار الطالب مقررا واحد من هذين 

 المقررين:
2 22 12 72 122 

4 
ية لمطفل                     التربية الجمال -
 122 72 12 22 2 ثقافة الطفل -

 122 72 12 22 2 قاعة بحث  5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 6

 الدبلوم المهنية فى التربية )طفولة(
 الفصل الدراسى الثانى

 م
 عدد الساعات المادة

أعمال 
 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 تحريرى شفوى المجموع

اية األطفال ذوى االحتياجات رع 0
 الخاصة

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 سيكموجية المعب عند األطفال 2

 122 72 12 22 2 األسرة المصرية ) التغيير والتنوع ( 3

 يختار الطالب مقررا واحد من هذه المقررات

 الكمبيوتر فى الطفولة المبكرة.   – 4
 الروضة واألسرة والمجتمع .-
 .كموجية التعبير والتواصلسي -

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5
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 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 6

 
 الدبلوم المهنية فى التربية: إرشاد نفسى

 الفصل الدراسى األول
 م

 المادة
عدد 

 الساعات

أعمال 
 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 تحريرى شفوى المجموع

رشاد نظريات وأساليب اإل 0
 النفسى.

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 أدوات ومقاييس اإلرشاد النفسى 2

 122 72 12 22 2 اإلرشاد النفسى المدرسى 3

 122 72 12 22 2 برامج اإلرشاد النفسى 4

 122 72 12 22 2 قاعة بحث  5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 

*** 
 (الدبلوم المهنية فى التربية )إرشاد نفسى

 الفصل الدراسى الثانى
 م

 المادة
عدد 

 الساعات

أعمال 
 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 تحريرى شفوى المجموع

مشكالت األطفال والمراهقين   0
رشادهم    وا 

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة 2

 122 72 12 22 2 االرشاد التربوى والمهنى  3

 122 72 12 22 2 لصحة النفسية  إرشاد ا 4

 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 
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 الدبلوم المهنية فى التربية
 )إعداد األخصائى النفسى المدرسى(

 الفصل الدراسى األول
 

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 عمم النفس المدرسى 0
 122 72 12 22 2 التدريس العالجى 2
 122 72 12 22 2 التقييم النفسى التربوى 3
برامج التدخل وتعديل  4

 السموك

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5
 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 

*** 
 الدبلوم المهنية فى التربية

 ائى النفسى المدرسي()إعداد األخص
 الفصل الدراسى الثانى

 م

 المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

سكموجية إدارة األزمات  0
 المدرسية  

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 إعاقات التعمم 2
 122 72 12 22 2 برامج االثراء لممتفوقين 3
 122 72 12 22 2 مهارات الدراسة 4
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 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5
 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 
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 الدبلوم المهنية فى التربية )تعليم الكبار(
 الفصل الدراسى األول

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

اعية  االسس الفمسفية واالجتم  0
 لتعميم الكبار 

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 معمم تعميم الكبار  2
 122 72 12 22 2 المرأة والتعميم 3
اتجاهات وتجارب عالمية  4

 فى التحرير من األمية 
2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 مناهج تعميم كبار  5
 122 72 12 22 2 قاعة بحث  6

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى  

 الدبلوم المهنية فى التربية )تعليم الكبار(
 الفصل الدراسى الثانى

 

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 اقتصاديات تعميم الكبار 0
 122 72 12 22 2 نظريات تعميم الكبار  2
 122 72 12 22 2 سيكموجية تعميم الكبار  3
 122 72 12 22 2 مناهج وطرق تعميم الكبار 4
 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5
 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى  
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  (التربية الخاصة) الدبلوم المهنية فى التربية

 الفصل الدراسى األول
 م

 
 

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
المجم
 رىتحري شفوى وع

 122 72 12 22 2 مدخل لسيكموجية ذوى االحتياجات الخاصة   0
 122 72 12 22 2 استراتيجية التدخل والدمج  2
 122 72 12 22 2 التعرف والتشخيص لذوى االحتياجات الخاصة 3

 يختار الطالب مقررًا واحدًا مما يمي :

4  

 اإلعاقة السمعية-االعاقة البصرية   -

 لية والسموكيةاالضطرابات االنفعا -

 االعاقة العقمية  -

 صعوبات التعمم  -

 الموهوبون والمتفوقون -

 اضطرابات الكالم والتواصل   -

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 قاعة بحث  5
 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 

 الدبلوم المهنية فى التربية )التربية الخاصة(
 الفصل الدراسى الثانى

 م
 عمال فصليةأ عدد الساعات المادة

 امتحان نهاية الفصل
 تحريرى شفوى المجموع

 122 72 12 22 2 إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة واسرهم  0
مهارات تدريس ذوى االحتياجات الخاصة       2

 )وفقا الختيار الطالب (
2 22 12 72 122 

تصميم برامج تاهيمية لذوي االحتياجات  3
  الخاصة .                  

 )وفقا الختيار الطالب(  

2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 مناهج ذوى االحتياجات الخاصة  4
 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 
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 (تكنولوجيا التعليم) الدبلوم المهنية فى التربية
 الفصل الدراسى األول  

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

نهاية امتحان 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 المنهج التكنولوجى 0
 122 72 12 22 2 تفريد التعميم 2
 122 72 12 22 2 تكنولوجيا تعميم فئات خاصة 3
 122 72 12 22 2 إنتاج المواد التعميمية 4
 122 72 12 22 2 قاعة بحث  5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 

 المهنية فى التربية )تكنولوجيا التعليم(  الدبلوم
 الفصل الدراسى الثانى

 

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 األجهزة التعميمية وصيانتها  0
 122 72 12 22 2 مستحدثات تكنولوجيا التعميم 2
 122 72 12 22 2 البرمجة التعميمية  3
 122 72 12 22 2 الكمبيوتر والتعميم 4
 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5
 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 
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  (تخطيط وتطوير المناهج  الدبلوم المهنية فى التربية )
  الفصل الدراسى األول

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 رىتحري شفوى

 122 72 12 22 2 اساليب التدريس  0
 122 72 12 22 2 تصميم مواد تعميمية  2
 122 72 12 22 2 تخطيط المناهج 3
 122 72 12 22 2 تطوير المناهج 4
 122 72 12 22 2 قاعة بحث  5

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 
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  (تخطيط وتطوير المناهج  الدبلوم المهنية فى التربية )
 الدراسى الثانى  لفصلا

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 نظريات المنهج ونماذجه 0
 122 72 12 22 2 تقويم مناهج وبرامج التعميم 2
 122 72 12 22 2 المنهج التكنولوجى 3
استخدام الكمبيوتر فى بناء  4

 ريس المنهج والتد
2 22 12 72 122 

 122 72 12 22 2 قاعة بحث 5
 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 

 
 

 

 

 الدبلوم المهنية فى التربية
  ( )تخصص القياس النفسي والتربوي 

  الفصل الدراسى األول

 م

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 ربويإحصاء نفسى وت 0
 122 72 12 22 2 نظرية القياس النفسى 2
 122 72 12 22 2 اختيارات تحصيمية 3
استخدام الحاسب فى  4

 القياس
2 22 12 72 122 

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 5
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 الدبلوم المهنية فى التربية
  ( )تخصص القياس النفسي والتربوي 

 الفصل الدراسى الثانى
 م

 ةالماد
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 122 72 12 22 2 اختيارات القدرات العقمية 0
 122 72 12 22 2 مقاييس الشخصية 2
 122 72 12 22 2 مقاييس المهارات العممية 3
اتجاهات معاصرة فى  4

 القياس النفسى
2 22 12 72 122 

 122 - 22 82 4 تدريب ميدانى 
 

 

 الدبلوم الخاصة فى التربٌة
 الهدف:

 
تهدف الدبلوم الخاصلة  لى التربٌلة إللى إعلداد خرٌجلى اللدبلومات المهنٌلة             

المختلفةس وتمكٌنهم من أساسٌات البحث التربوى  ى تخصصات القسم التربوى اللذى 
 ٌقٌدون للتسجٌل به لدرجة الماجستٌر.

 
 م الخاصة فى التربٌة:شروط االلتحاق بالدبلو

 
أن ٌكللون الطالللب حاصللالل علللى بكللالورٌوس علللوم وتربٌللة أو لٌسللانس نداب  -1

وتربٌللةس أو دبلللوم عللام  للى التربٌللة بتقللدٌر عللام جٌللد // علللى ادقللل   الللدبلوم 
 المهنٌة  ى التربٌة بتقدٌر جٌد على ادقل.

نهاةٌلالس أو بالنسبة للذكور أن ٌكون قد أدى الخدملة العسلكرٌةس أو معلاف منهلا  -2
 معاف مؤقتالس وتكون المعا اة المؤقتة سارٌة المفعول لمدة عام على ادقل.

" 2أن ٌقللدم الطالللب أصللل الشللهادة المؤقتللة بالمؤهللل الحاصللل علٌه عللدد " -3
 صورة ضوةٌة منها معتمدة صورة طبق ادصل.

" صللورة ضللوةٌة 2أن ٌقللدم الطالللب أصللل شللهادة المللٌالد بللالكمبٌوتر  عللدد " -4
 مدة صورة طبق ادصل.منها معت

" صورة 2أن ٌقدم الطالب أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرٌة  عدد " -5
 ضوةٌة منها معتمدة صورة طبق ادصل.
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 حدٌثة. 6 ى  4" صور شخصٌة مقاس 6أن ٌقدم الطالب عدد " -6

أن ٌسللتو ى الطالللب ادوراق الموجللودة داخللل المظللروف بكللل دقللة وعناٌللةس  -7
مٌالدس ومحل المٌالد من واقع شهادة الملٌالدس وٌوضلا وكتابة االسم وتارٌخ ال

 العنوان بالتفصٌل ورقم الهاتفس واى بٌان ٌثبت أنه خطأ ال ٌقبل الملف.

 أن ٌجتاز الطالب امتحان الل ة اإلنجلٌزٌة والحاسب اآللى. -8

أن ٌقدم الطالب موا قلة جهلة العملل ) إذا كلان الطاللب ٌعملل معلملالس أو معلملال  -9
 بٌة والتعلٌم(.مساعدال بالتر

 أن ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المستحقة علٌه عند تقدٌم الملف. -11
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصصات والخطط الدراسية
 

 الدبلوم الخاصة فى التربية
 أصول التربية

 الفصل الدراسى األول
 م

 المادة

عدد 
 الساعات 

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 الفصل 

المجم
 تحريرى شفوى وع
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 152 125 15 32 3 فمسفة التربية 0
 يختار الطالب مقرر مما يمي : 2

 عمم اجتماع التربية أو  -

 أنثروبولوجيا التربية -

3 32 15 125 152 

مقرر اختيارى من قسم   3
 تربوى آخر

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 مناهج البحث التربوى 4
 

 أصول التربية(  الدبلوم الخاصة فى التربية )
 الفصل الدراسى الثانى

 م

 المادة

عدد 
 الساعات 

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 الفصل 

المجم
 تحريرى شفوى وع

 152 125 15 32 3 تخطيط التعميم واقتصادياته 0
 يختار الطالب مقرر مما يمي: 2

التعميم في مصر عبر العصور   -
 أو 

 التعميم والتنمية المستدامة -

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 اإلحصاء التربوى 3
 152 125 15 32 3 قاعة بحث 4

*** 

 الدبلوم الخاصة فى التربية
 (تربية مق ارنة وإدارة تعليمية)

 الفصل الدراسى األول
 م

 المادة
عدد 

 الساعات 
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 قارنةاإلدارة التعميمية الم 0
 152 125 15 32 3التربية الدولية فى التعميم قبل  2
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 الجامعى

مقرر اختيارى من قسم تربوى  3
 آخر 

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 مناهج البحث التربوي  4
 

 الدبلوم الخاصة فى التربية
 (تربية مق ارنة وإدارة تعليمية)

 الفصل الدراسى الثانى

 م

 ةالماد

عدد 
 الساعات 

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل 

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 التربية المقارنة 0
 يختار الطالب مقرر مما يمي: 2

 التنظيم المدرسى أو القيادة -
 اإلدارة فى المؤسسات التعميمية -

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 اإلحصاء التربوى 3
عة بحث فى اإلدارة التعميمية قا 4

 والتربية المقارنة

3 32 15 125 152 
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  الدبلوم الخاصة فى التربية
 (مناهج وطرق تدريس)

 الفصل الدراسى األول
 م

 
 

 عدد الساعات المادة
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 الفصل 

الم
جمو
 تحريرى شفوى ع

 152 125 15 32 3 تصميم المناهج 0

جيات التتتتتتتتتتتتتتتتتتدريس استتتتتتتتتتتتتتتتتتراتي 2
 المتقدمة

3 32 15 125 152 

مقتتتتتتتترر اختيتتتتتتتتارى متتتتتتتتن قستتتتتتتتم   3
 تربوى آخر

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 مناهج البحث التربوى 4

  الدبلوم الخاصة فى التربية
 )مناهج وطرق تدريس(
 الفصل الدراسى الثانى

 

 م
 
 

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 عالمجمو الفصل

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 تطوير المنهج 0
 152 125 15 32 3 طرق تدريس مادة التخصص  2
 152 125 15 32 3  اإلحصاء التربوى 3
 152 125 15 32 3 قاعة بحث 4
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 الدبلوم الخاصة فى التربية
 (علم النفس التربوى)

 الفصل الدراسى األول  
 م

 
 

 المادة

عدد 
 الساعات 

ل أعما
 فصلية

امتحان نهاية 
 الفصل 

 المجموع

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 بناء المقاييس النفسية 0
اإلحصاء االستداللى فتى عمتم  2

 النفس

3 32 15 125 152 

مقرر اختيارى من قسم  3
 تربوى آخر

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 التربويمناهج البحث  4

 ربيةالدبلوم الخاصة فى الت
 (علم النفس التربوى)

 الفصل الدراسى الثانى
 
 

 

 م
 
 

 المادة
عدد 

 الساعات
أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 المجموع الفصل

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 عمم النفس المعرفى 0
نظريات معاصرة فى عمم النفس  2

 التربوى

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 اإلحصاء التربوى)وصفى( 3
 152 125 15 32 3 قاعة بحث 4
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 الدبلوم الخاصة فى التربية
 (صحة نفسية)

 الفصل الدراسى األول
 م

 
 

 المادة

عدد 
 الساعات 

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 الفصل 

 المجموع

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 االضطربات النفسية والسموكية 0
 152 125 15 32 3 سيكموجية الشخصية 2
مقتترر اختيتتارى متتن قستتم تربتتوى  3

 أخر

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 مناهج البحث التربوى 4

 الدبلوم الخاصة فى التربية
 )صحة نفسية(

 لفصل الدراسى الثانىا
 

 
 
 

 المادة

عدد 
 الساعات 

أعمال 
 فصلية

امتحان نهاية 
 الفصل 

 المجموع

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 زيةقراءات بالمغة اإلنجمي 0
 ًا مما يمي:يختار الطالب مقرر  2

 أساليب اإلرشاد النفسى  -

 أو           

 عمم النفس العالجى -

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 اإلحصاء التربوى 3
 152 125 15 32 3 قاعة بحث 4
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 الدبلوم الخاصة في التربية
 (تكنولوجيا التعليم)

 

 لانفصم انذراسٍ األو

 انًادج رقى انًقزر
عذد 

 انساعاخ

أعًال 

 فصهُح

ايتحاٌ َهاَح 

 انًجًىع انفصم

 تحزَزٌ شفىٌ 

 153 135 15 33 3 (1انتصًُى انتعهًٍُ ) 1

 153 135 15 33 3 يصادر انتعهى 2

 153 135 15 33 3 يُاهج تحث 3

4 
يقزر اختُارٌ يٍ قسى 

 تزتىٌ آخز
3 33 15 135 153 

 في التربيةالدبلوم الخاصة  
 (تكنولوجيا التعليم)

 

 انثاٍَانفصم انذراسٍ 

 انًادج رقى انًقزر
عذد 

 انساعاخ

أعًال 

 فصهُح

ايتحاٌ َهاَح 

 انًجًىع انفصم

 تحزَزٌ شفىٌ 

 153 135 15 33 3 (2انتصًُى انتعهًٍُ  ) 1

 153 135 15 33 3 تكُىنىجُا انتعهُى وانًعهىياخ 2

 153 135 15 33 3 إحصاء تزتىٌ 3

 153 135 15 33 3 قاعح تحث 4

 
 
 
 
 
 
 



 دلٌل طالب الدراسات العلٌا     

 39 

 الدبلوم الخاصة فى التربية
 )طفولة(

 الفصل الدراسى األول
 م

 
 

 المادة
أعمال  عدد الساعات 

 فصلية
 المجموع امتحان نهاية الفصل 

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 فمسفة تربية الطفل 0
إدارة مراكتتتتتتتتز التعمتتتتتتتتيم فتتتتتتتتى الطفولتتتتتتتتة  2

 المبكرة

3 32 15 125 152 

 152 125 15 32 3 مقرر اختيارى من قسم تربوى آخر 3
 152 125 15 32 3 مناهج البحث التربوى 4

*** 
 الدبلوم الخاصة فى التربية

 )طفولة(
 لفصل الدراسى الثانىا

 

 
 
 

 المادة
أعمال  عدد الساعات 

 فصلية
 المجموع امتحان نهاية الفصل 

 تحريرى شفوى

 152 125 15 32 3 جيات التعميم والتعمم لألطفالاستراتي 0
يختار الطالب مقررا واحدا مماا يماى  2

: 

 استشراف مستقبل تربية الطفل -

الجتتتتتتتتودة الشتتتتتتتتاممة فتتتتتتتتى الطفولتتتتتتتتة  -
 المبكرة

 تصميم برامج طفل الروضة -

 إدارة وتنظيم رياض االطفال  -

 تصميم األلعاب التربوية لمطفل -

 المناخ االبتكارى لألطفال -

 المهنية لمعمم الطفل التنمية  -

 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
32 

 
 
 
 
15 

 
 
 
 

125 

 
 
 
 

152 
 

 152 125 15 32 3 اإلحصاء التربوى 3
 152 125 15 32 3 قاعة بحث 4
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 فٍ انتزتُح  انذتهىو انخاصح

 شعثح انتزتُح انخاصح 

 نهًساراخ : إعاقح عقهُح/ إعاقح سًعُح/ إعاقح تصزَح 

 تاخ انتعهى/ انًىهثح وانتفىق إضزاتاخ انهغح وانتىاصم / صعى

 

 انفصم انذراسٍ األول

 اســــــــم المــــادة م

عدد 
 الساعات

 

األعمال 
 الفصلٌة

 امتحان نهاٌة الفصل
 المجموع

 تحرٌري شفهً  

 

َختااابس انطبنااات يماااشسٍَ يًاااب َهاااً حسااات تخصصااا  

 انفشػً:

 –ساااُكىنىجُخ روٌ االحتُبجااابد انخبصاااخ   ػمهُاااخ  -

صؼىثبد اناتؼهى  -اضطشاثبد انهغخ– ثصشَخ –سًؼُخ 

 انًىهجخ(–

3 31 05 015 051 

 

 –يااذخم إنااً انتااذخم وانتؼااشف انًجكااشٍَ   ػمهُااخ  -

صؼىثبد اناتؼهى  -اضطشاثبد انهغخ–ثصشَخ  –سًؼُخ 

 انًىهجخ(–

3 31 05 015 051 

 
انًشاااااااكالد واالضاااااااطشاثبد انساااااااهى ُخ نااااااازوٌ  -

 االحتُبجبد انخبصخ.
3 31 05 015 051 

 051 015 05 31 3 مشس اختُبسٌ يٍ لسى تشثىٌ آخش *ي  -2

 051 015 05 31 3 يُبهج انجحث انتشثىٌ   -3

 * َشتزط أٌ تكىٌ انًقزراخ االختُارَح يٍ األقساو األخزي فً يجال انتزتُح انخاصح.

 

 

 فٍ انتزتُح  انذتهىو انخاصح

 شعثح انتزتُح انخاصح 

 عاقح تصزَح نهًساراخ : إعاقح عقهُح/ إعاقح سًعُح/ إ

 إضزاتاخ انهغح وانتىاصم / صعىتاخ انتعهى/ انًىهثح وانتفىق 

 انثاٍَانفصم انذراسٍ 
 

 اســــــــم المــــادة م

عدد 
 الساعات

 

األعمال 
 الفصلٌة

 امتحان نهاٌة الفصل
 المجموع

 تحرٌري شفهً  

 051 015 05 31 3 لشاءاد ثبنهغخ اإلَجهُزَخ فٍ يجبل انتخصص   -0

 َختبس انطبنت يمشساً واحذاً يًب َهً   حست انتخصص(: -2

 تشخُص وتمُُى روٌ االحتُبجبد انخبصخ -

انجشايج انؼالجُخ وانتأهُهُخ نزوي االحتُبجبد  -

  انخبصخ.

3 31 05 015 051 

انًشكالد واالضطشاثبد انسهىَكخ نزوي  -

  االحتُبجبد انخبصخ.
3 31 05 015 051 

 051 015 05 31 3 تشثىٌ اإلحصبء انُفسٍ وان  -3

 051 015 05 31 3 لبػخ ثحث    -4

 ٌشترط أن تكون المقررات االختٌارٌة من ادقسام ادخرى  ً مجال التربٌة الخاصة .* 
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 درجة الماجستٌر فى التربٌة
 أوالً: شروط االلتحاق بالسنة األولى

 ) ماجستٌر فى التربٌة(
 
 

 أن ٌكون الطالب حاصالل على: -1
علوم وتربٌةس أو لٌسانس نداب وتربًس أو دبلوم عام  ى التربٌةس بتقدٌر عام  بكالورٌوس - أ

 جٌد على ادقل.
 الدبلوم المهنٌة  ى التربٌة. - ب

 الدبلوم الخاصة  ى التربٌة بتقدٌر عام جٌد على ادقل. -ج
 

بالنسبة للذكور أن ٌكون قد أدى الخدمة العسكرٌةس أو معاف منها نهاةٌالس أو معاف مؤقتالس  -2
 وتكون المعا اة المؤقتة سارٌة المفعول لمدة عام على ادقل.

" صورة ضوةٌة 2أن ٌقدم الطالب أصل الشهادة المؤقتة بالمؤهل الحاصل علٌه عدد " -3
 منها معتمدة صورة طبق ادصل.

" صورة ضوةٌة منها معتمدة 2أن ٌقدم الطالب أصل شهادة المٌالد بالكمبٌوتر  عدد " -4
 صورة طبق ادصل.

" صورة ضوةٌة منها 2دم الطالب أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرٌة  عدد "أن ٌق -5
 معتمدة صورة طبق ادصل.

 حدٌثة. 6 ى  4" صور شخصٌة مقاس 6أن ٌقدم الطالب عدد " -6

أن ٌستو ى الطالب ادوراق الموجودة داخل المظروف بكل دقة وعناٌةس وكتابة االسم  -7
قع شهادة المٌالدس وٌوضا العنوان بالتفصٌل ورقم وتارٌخ المٌالدس ومحل المٌالد من وا

 الهاتفس واى بٌان ٌثبت أنه خطأ ال ٌقبل الملف.

أن ٌقدم الطالب موا قة جهة العمل ) إذا كان الطالب ٌعمل معلمالس أو معلمال مساعدال  -8
 بالتربٌة والتعلٌم(.

 أن ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المستحقة علٌه عند تقدٌم الملف. -9

 
*** 

 
 
 

 ( من الةحة الكلٌة إلى ما ٌلى:48وحول نظام الدراسة  ى مرحلة الماجستٌر تشٌر المادة ) *
أوالل: مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستٌر  ى التربٌة عامٌن مٌالدٌٌن على ادقلس 

 على النحو التالى:
الطالب  ى كل العام ادول: وتسٌر الدراسة  ٌه و قال لنظام الفصلٌن الدراسٌٌن وٌدرس  (1)

 صل دراسى مقررٌن من المقررات التى ٌقدمها القسم التربوىس الذى ٌقٌد به الطالبس 
باإلضا ة إلى مقرر قاعة البحث  ى الفصل الدراسى ادولس وحلقة البحث  ى الفصل 

( كما 41(س )41الدراسى الثانىس وٌطبق نظام االمتحان والتقدٌرات الواردة بالمواد )
 ٌلى:

 15درجة دعمال السنةس و  31( درجة تخصص منها 151لعظمى لكل مقرر )النهاٌة ا -1
 درجة المتحان التحرٌرى  ى نهاٌة الفصل الدراسى. 115المتحان الشفوىس 
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تحسب درجات أعمال السنة على إنجازات الطالب  ى ورش العمل والبحوث والمقاالت  -2
رات التحرٌرٌة والشفهٌةس التى ٌكلف بهاس وحضور حلقة البحث ) السٌمٌنار(س واالختبا

 التى تعقد له خالل الفصل الدراسى.

% على ادقل من درجة 51ٌشترط لنجاص الطالب  ى مقرر ما أن ٌحصل على  -3
االمتحان التحرٌريس كما ٌشترط أن ٌنجا الطالب  ى المقررات التى درسها بتقدٌر عام 

 // جٌد على ادقل.

 صل دراسى.تعقد االمتحانات التحرٌرٌة  ى نهاٌة كل   -4

% على االقل من النهاٌة 61ناجحال  ى أى مقرر إال إذا حصل على ال ٌعد الطالب  -5
 العظمى لدرجة هذا المقرر.

 

 وٌقدر التقدٌر العام للطالب على النحو التالى:
 

  أكثر من الدرجة.91ممتاز  % 

  من الدرجة.91% إلى أقل من 81جٌد جدال من % 

  رجة.% من الد81% إلى أقل من 71جٌد من 

  من الدرجة.71% إلى أقل من 61مقبول  من % 

  من الدرجة.61% إلى أقل من 41ضعٌف من % 

  من الدرجة.41ضعٌف جدال من أقل من % 

 
الماجستٌر أثنا  دراسته للمقررات  ى السنة ادولىس ٌحق للطالب أن ٌسجل درجة  (2)

 وٌشترط للموا قة على التسجٌل:
( درجة على ادقلس 411( بمعدل )Toeflأن ٌكون حاصالل على شهادة التوٌفل ) - أ

 (.ICDLوالرخصة الدولٌة للكمبٌوتر )
 ٌشترط قبل تقدٌم الرسالة للمناقشة ما ٌلى: -ثانٌاً 

أن ٌكون الطالب قد نجا  ى المقررات التى درسها  ى العام ادول بتقدٌر عام جٌد على  -1
 ادقل.

لمدة ستة شهور على   ٌه أن ٌحضر الطالب قاعة البحث )السٌمٌنار(  ى القسم المسجل -2
 ادقل من تارٌخ موا قة مجلس الكلٌة على التسجٌل.

 بالتعلٌم لمدة سنتٌن على ادقل.أن ٌكون الطالب قد اشت ل  -3

* ٌقدم الطالب رسالة علمٌة تتضمن نتاةا بحثهس تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد أدا  
ادكثر من تارٌخ موا قة  مناقشة علنٌة  ٌها بعد سنة على ادقل وخمس سنوات على

 مجلس الكلٌة على التسجٌل.
* ٌل ى مجلس الكلٌة تسجٌل الطالب إذا انقضت المدة المنصوص علٌها خمس سنواتس 
دون الحصول على درجة الماجستٌر بنا ل على تقرٌرٌن متتالٌٌن بعدم صالحٌة الطالب 

 الكلٌة.للبحث من المشرف أو المشر ٌنس موا ق علٌهما من مجلسى القسم و
* ٌبٌن  ى شهادة درجة الماجستٌر  ى التربٌة ما تخصص  ٌه الطالبس وموضوع 

الرسالة التى تقدم بهاس والتقدٌر الذى وا قت علٌه لجنة المناقشة والحكم ) جٌدس جٌد جدالس 
 ممتاز(.

 
*** 

 (:3الدرجة العلمٌة )مادة -ثالثاً 
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ة التربٌة درجة الماجستٌر  ى ٌمنا مجلس جامعة الزقازٌق بنا ل على طلب مجلس كلٌ
 التربٌةس  ى التخصصات التالٌة:

 أصول التربٌة. (1)
 التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة. (2)

 المناها وطرق التدرٌس. (3)

 تكنولوجٌا التعلٌم. (4)

 علم النفس التربوي. (5)

 الصحة النفسٌة. (6)

 تربٌة الطفل. (7)

 التربٌة الخاصة. (8)

 
*** 

 درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة 
 

 اً: شروط االلتحاق بالسنة األولىثانٌ
 ) دكتوراه الفلسفة فى التربٌة(

 أن ٌكون الطالب حاصالل على: -1
بكالورٌوس علوم وتربٌةس أو لٌسانس نداب وتربٌةس أو دبلوم عام  ى التربٌةس بتقدٌر عام جٌد  - أ

 على ادقل.
 الدبلوم المهنٌة  ى التربٌة. - ب

 على ادقل. الدبلوم الخاص  ى التربٌة بتقدٌر عام جٌد -ج
أن ٌكون حاصالل على درجة الماجستٌر  ى التربٌةس  ى التخصص التربوي من إحدى   -2

 الجامعات المصرٌةس بتقدٌر عام جٌد جدال على ادقل.
بالنسبة للذكور أن ٌكون قد أدى الخدمة العسكرٌةس أو معاف منها نهاةٌالس أو معاف مؤقتالس  -3

 مفعول لمدة عام على ادقل.وتكون المعا اة المؤقتة سارٌة ال
" صورة ضوةٌة منها 2ٌقدم الطالب أصل الشهادة المؤقتة بالمؤهل الحاصل علٌه عدد "أن  -4

 معتمدة صورة طبق ادصل.

" صورة ضوةٌة منها معتمدة 2أن ٌقدم الطالب أصل شهادة المٌالد بالكمبٌوتر  عدد " -5
 صورة طبق ادصل.

" صورة ضوةٌة منها 2لخدمة العسكرٌة  عدد "أن ٌقدم الطالب أصل شهادة الموقف من ا -6
 معتمدة صورة طبق ادصل.

 حدٌثة. 6 4" صور شخصٌة مقاس 6أن ٌقدم الطالب عدد " -7

أن ٌستو ى الطالب ادوراق الموجودة داخل المظروف بكل دقة وعناٌةس وكتابة االسم  -8
التفصٌل ورقم الهاتفس وتارٌخ المٌالدس ومحل المٌالد من واقع شهادة المٌالدس وٌوضا العنوان ب

 واى بٌان ٌثبت أنه خطأ ال ٌقبل الملف.

أن ٌقدم الطالب موا قة جهة العمل ) إذا كان الطالب ٌعمل معلمالس أو معلمال مساعدال بالتربٌة  -9
 والتعلٌم(.

 أن ٌجتاز الطالب االختبارات التى تجرٌها ادقسام العلمٌة. -11

 .ٌه عند تقدٌم الملفأن ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المستحقة عل -11
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 (:33* مادة )
أن ٌجتاز الطالب امتحانال تأهٌلٌال ) شفوٌال وتحرٌرٌال(س للكشف عن قدرته على التفكٌر  -

العلمىس ومواصلة البحث التربوى  ى ضو  ما ٌقدمه القسم المختصس وٌقرره مجلس 
 الكلٌة  ى بداٌة العام الدراسى.

( من الةحة الكلٌة إلى ما 54توراه تشٌر المادة )* وحول نظام الدراسة  ى مرحلة الدك
 ٌلى:

 ى العام ادول: تسٌر الدراسة  ٌه و قال لنظام الفصلٌن الدراسٌٌنس وٌدرس الطالب  -1
 ى كل  صل دراسى مقررٌن من المقررات التى ٌقدمها القسم الذى ٌقٌد به الطالبس 

مقرر قاعة البحثس وٌطبق وٌتصالن بالمجال الذى ٌوا ق القسم على التسجٌل  ٌهس و
 نظام االمتحان والتقدٌرات بنفس الطرٌقة  ى دراسة الماجستٌر.

 ٌشترط نجاص الطالب  ى المقررات التى ٌدرسها بتقدٌر عام جٌد على ادقل. -2
( درجة على 511( بمعدل )Toefl)أن ٌكون الطالب حاصالل على شهادة التوٌفل  -3

 ادقل.
 

 للمناقشة ما ٌلى: وٌشترط قبل تقدٌم الرسالة
أن ٌحضر الطالب قاعة البحث )السٌمٌنار(  ى القسم المسجل  ٌه لمدة ستة شلهور عللى  -

 ادقل من تارٌخ موا قة مجلس الكلٌة على التسجٌل.

ٌقدم الطالب رسالة علمٌة تتضمن نتاةا بحثهس تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشته   -
عللى ادقللس وخمسلة أعلوام عللى ادكثلر ملن تلارٌخ موا قلة  ٌها مناقشة علنٌة بعد عامٌن 

مجلس الكلٌة على تسجٌل الرسالةس وٌل ى مجلس الكلٌة تسلجٌل الطاللب إذا انقضلت الملدة 
سلنوات( دون الحصلول عللى درجلة اللدكتوراه بنلا ل عللى تقرٌلرٌن  5المنصوص علٌهلا )

 القسم والكلٌة.متتالٌٌن بعدم صالحٌة الطالب للبحثس موا ق علٌها من مجلسى 

 (:3الدرجة العلمٌة )مادة 
ٌمنا مجلس جامعة الزقازٌقس بنا ل على طلب مجلس كلٌة التربٌة درجة دكتوراه الفسلفة 

  ى التربٌةس  ى التخصصات التالٌة:
 أصول التربٌة. (1)
 (التربٌة المقارنة واإلدارة التعلٌمٌة.2)

 (المناها وطرق التدرٌس.3)

 (تكنولوجٌا التعلٌم.4)

 علم النفس التربوي.(5)

 (الصحة النفسٌة.6)

 (تربٌة الطفل.7)

 (التربٌة الخاصة.8)


